ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2013
**************************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června se budou konat tradiční kulturní a společenské akce, na které
vás srdečně zvou jejich pořadatelé:
Sobota 1.června

okresní běžecká liga „Svitava kros 2013“ – 5. ročník přespolního
běhu o pohár mikroregionu Svitava
Sobota 1. června
tradiční kácení máje spojené s dětským dnem
Neděle 2. června
Dětský den na sokolském hřišti
Čtvrtek 20.června zahájení promítání v místním kině v digitálním formátu - film
Bídníci
Sobota 22. června oslavy výročí 300. let sochy svatého Šebestiána a oslavy 120. let
založení Základní školy v Doubravici nad Svitavou
Pátek 21. června
pouťová zábava na sokolském hřišti – hraje Médium
Sobota 22. června pouťová zábava na sokolském hřišti, hraje Akcent
Neděle 23. června tradiční doubravická pouť
Podrobné informace k jednotlivým akcím uvádíme uvnitř zpravodaje.
*******************

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 26.6.2013 v 18:00 hodin v obřadní síni městyse
***************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
9.5.2013
- rada schválila smlouvu o výpůjčce č. OS201320002367 mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou jako půjčitelem a firmou EKO-KOM a.s. jako vypůjčitelem, týkající se
podmínek bezplatné výpůjčky sběrných nádob na svoz tříděného komunálního
odpadu.
-

rada schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. PV14130003932/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou
E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným, týkající se pozemků p.č. 2017/10 a 2017/33
v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na nichž je realizovaná stavba „Doubravice nad
Svitavou, kabel NN
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-

-

rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Doubravice nad
Svitavou/P132/10/13/N mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a
firmou JMP Net, s.r.o. jako oprávněným, týkající se pozemku p.č. 3500/4 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, na nichž je realizovaná stavba „Plynovodní přípojka č.
210375 – Doubravice nad Svitavou“.
rada schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. PV014130003908/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou
E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným, týkající se pozemků p.č. 522/6 a 522/7 v k.ú.
Klemov, na nichž je realizovaná stavba „Doubravice nad Svitavou – DP Vybíhal“
(kabelové vedení NN).

-

rada schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 6917, k.ú. Doubravice nad Svitavou o
výměře 3402 m2 za účelem zemědělského využití. Pozemek o výměře 3402 m2 není
obhospodařován Doubravickou a.s. a je vhodný k pronájmu za výše uvedeným
účelem.

-

rada projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva.

Rada byla informována:
- o postupu výstavby ČOV a kanalizace
*****************************************************************
Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 15.5.2013
17/2013 – Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
18/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje plán odezvy orgánů Městyse Doubravice nad
Svitavou na vznik mimořádné události
19/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemků v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou, a to pozemků p.č. 274/1, 386/1, 386/2 a 386/4 o
celkové výměře 193 m2 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou,

zařazení pozemků jako zastavěná plocha a nádvoří
20/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směny pozemků v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou, a to pozemku parc. č. 2015/4 o výměře 552 m2 ve
vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou a parc. č. 2018/4 výměře 205 m2 ve
vlastnictví Mgr. Jitka De Wolfové, Větrná 408, Doubravice nad Svitavou.
21/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr výkupu pozemků v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou, a to pozemku parc. č. 2018/5 o výměře 137 m2 a
parc.č. 3531/5 o výměře 154 m2 ve spoluvlastnictví Podloucký Jaroslav, Sokolská 68,

Doubravice nad Svitavou a Přibylová Eva, Kamnářská 2016/7, Blansko.
22/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2012 – bez výhrad
23/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2012
24/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej vozidla MULTICAR M25, SPZ BKA
5102, VIN 11504/78 panu Petru Furchovi, bytem Šošůvka č. 160, Sloup
za nabídkovou cenu 28.000,-Kč včetně DPH.
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25/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic o výstavbě ČOV
a kanalizace
26/2013 – Zastupitelstvo městyse schvaluje zastupování stavebníků kanalizačních přípojek
akce ČOV a kanalizace – 1. stavba na stavebním úřadě v Blansku včetně
doručování

Rozšíření sběru tříděného komunálního odpadu
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu byly na sběrná místa tříděného komunálního odpadu v naší obci
doplněny kontejnery hnědé barvy, které jsou určeny ke sběru a odvozu BIO odpadů. Do
nádob je možno ukládat biologicky rozložitelný odpad jako jsou tráva, drobné větve, květiny,
listí, seno, piliny a hobliny, ovoce, zelenina a podobně. Dále i potraviny rostlinného původu
jako jsou zbytky brambor, rýže, pečiva a obilnin, tuhé odpady z kuchyně a zbytky jídel
rostlinného původu. Kontejnery na BIO odpad budou svozovou firmou vyváženy 1x týdně.
Do nádob nesmí být ukládány obalové materiály, plasty, papír, sklo, dětské
jednorázové pleny, skořápky od vajíček, zbytky masa a uhynulá zvířata, trus zvířat a
psů, kůže nebo zvířecí srst, popel ani jiné odpady nerostlinného původu.
Současně vás chci požádat, aby jste při třídění komunálního odpadu do
kontejnerů důsledně rozlišovali, na jaký odpad je konkrétní kontejner určen a toto
rozdělení dodržovali.
starosta městyse

*******************************************************************
Vážení spoluobčané, až půjdete na vycházku do Nešůrky, nemusíte již řešit, jak se
dostat suchou nohou přes oba brody. Před prvním Vás místní značení nasměruje
doleva na pěšinu podle břehu potoka a druhý brod obejdete po nově vybudovaném
dřevěném mostku přes přítok z Padělků. Jedná se o dílo z obecního materiálu, autorem
je Petr Livora ml. V létě dojde k úpravě a rozšíření stávající pěšiny, aby ji mohly
využívat např. rodiny s kočárky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat u příležitosti významného životního jubilea panu
Bedřichu Vitouchovi z Klemova za jeho dlouholetou poctivou a zodpovědnou práci v
obecních lesích a popřát mu ještě dlouhá léta pevné zdraví a obdivuhodný elán.
Vít Koudelka, lesní hospodář
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Vítání občánků 26. května 2013
Neděle 26. května 2013 se stala slavnostním dnem pro rodiče, prarodiče a všechny
ostatní příbuzné, kteří se sešli v obřadní síni radnice, aby zde přivítali nové občánky.
Příjemnou atmosféru umocnilo vystoupení dětí ze základní školy. Po proslovu starosty
městyse Pavla Krále následoval podpis pamětních listů, následně rodiče malých
občánků přijali z rukou starosty a matrikářky Jolany Pilátové malé dárky.
Přivítány byly tyto děti: Alžběta Machaňová, Saskia Brezániová, Matěj Pehal,
Karolína Čípková a Sebastien Samuel Machač.

POZOR! POZOR!

POZOR!

Vzhledem k tomu, že ulice 28. října (tradiční trať memoriálu
Oldřicha Hájka) není v právě ideálním stavu, letošní ročník
oblíbeného závodu se odkládá o rok, a to na 14. června 2014.
Společně budeme věřit tomu, že do té doby bude
silnice pro cyklistický závod do vrchu přiměřeně
sjízdná. Zatím všichni pilně trénujte, ať jsou
výkony co nejlepší.

V roce 2014 na startu V. ročníku se těší pořadatelé
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Otevírá se renovovaná prodejna COOP
Po novém roce se ve městečku rozkřiklo, že se připravuje velká
rekonstrukce naší jediné samoobsluhy. Všichni bez rozdílu si položili
jedinou otázku: „A kde budeme nakupovat?“ Předsálí místního kina se
během posledního dubnového víkendu proměnilo v útulnou prodejnu,
která po celý měsíc květen sloužila ke spokojenosti nakupujících i
prodávajících. A opravdu jen měsíc stačil k tomu, aby se z letité, už
mírně nemoderní prodejny stala samoobsluha, která se může rovnat
městským supermarketům. Však uvidíte sami už v pátek 31.5.2013,
kdy v 9.00 hodin bude prodejna slavnostně otevřena.

Prodejní doba od 1.6.2013:
po – pá 7.00 - 12.00 14.00 – 17.00
so 7.00 – 10.00

Foto: Eva Sáňková
5

OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2013
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 5. ročník

Termín: SOBOTA 1. června 2013
Místo: Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 15 hodin
Start první kategorie: 13 hodin 30 minut
Prezentace: od 13.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 50 Kč
(děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 7 let (od 2006)
100 metrů
Přípravka mladší 8 – 9 let (2005 – 2004)
200 metrů
Přípravka starší 10 – 11 let (2003 – 2002)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2001 – 2000)
1000 a 800 metrů
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (1999 – 1998)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 – 21 let (1997 – 1992)
8500 metrů
Muži (1991 – 1974), ženy (1997 – 1974), ženy veteránky (od 1973)
veteráni I (1973 – 1964), II (1963 – 1954), III (od 1953)

13:30
13:40
13:50
14:00
14:15
15:00

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Pivovar Černá Hora,
Gummi print

Foto ze závodů na www.svitavakros.estranky.cz
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Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz

Hrozba zániku kina zažehnána.
V příštím roce oslaví naše kino 55. narozeniny. Ano, i když se to nezdá, přesně
tolik let uplyne od doby, kdy se začala filmová představení navštěvovat v jeho
současných prostorách. Do dnešního dne bylo v samotném sále, promítací
kabině i v zázemí kina provedeno několik větších či menších úprav a oprav.
Abychom mohli zachovat prostory kina k účelu, ke kterému jsou určeny, k tomu
bylo třeba provést změnu technologie promítání téměř „generální.“ To hlavně
proto, že naše promítací přístroje zvládaly promítat pouze filmy na klasických
páskách. V současné době však velká většina filmů vychází v nových formátech
(DVD, blu-ray disky). Tak díky rozhodnutí zastupitelstva městyse, které
schválením rozpočtu na rok 2013 pro malou digitalizaci kina odsouhlasilo
částku 350 000Kč, mohl starosta městyse vypsat výběrové řízení na dodavatele
digitální projekce E-cinema.
Výběrovým řízením vítězně prošla firma PETR Lubomír – Kinoservis
Olomouc. Ta v měsíci dubnu 2013 provedla dodání a instalaci nového
dataprojektoru, nainstalování přehrávače blu-ray, instalaci monitoru v promítací
kabině a zavěšení nového PVC průzvučného promítacího plátna. Další změnu,
kterou uvedená firma v kině provedla, je přechod na plně prostorové digitální
ozvučení. Toto bylo nutné proto, že stávající zvuk by při nové technologii
nefungoval. Tak budeme moci divákům nabídnout i nové filmy (kromě 3D), i
když s asi dvouměsíčním odstupem, ale v lepší kvalitě.
Chcete se přesvědčit o tom, jakými změnami naše kino prošlo? Pak nezbývá nic
jiného, než navštívit připravované filmové představení, a to ve čtvrtek 20.
června od 18 hod, kdy uvedeme filmový muzikál BÍDNÍCI.

22. dubna 2013 – původní
promítací plátno je sneseno,
připravuje se kostra pro
zavěšení nového plátna

29. dubna – nové
běloskvoucí plátno je
zavěšeno a připevněno
k rámu
Eva Sáňková
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NESEĎTE DOMA - PŘIJĎTE DO KINA
Po zavedení technologie E-cinema v našem kině vás všechny co
nejsrdečněji zveme na první promítání, kdy ve čtvrtek
20. června 2013 od 18 hod uvedeme film

B Í D N Í C I
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén současnosti. Za 28 let existence je ve 42
zemích vidělo přes šedesát milionů diváků, včetně těch českých. Tento počet se
určitě rozšíří díky filmovému zpracování. Předpokladů je k tomu celá řada – výjimeční
herci, nesmrtelné písničky a oskarový tvůrce Královy řeči Tom Hooper, který projekt
režíroval.
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman)propustí na podmínku,
netuší, že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem. Jenže Valjeanovi se daří
unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane se ctihodným občanem a dokonce
starostou, ale ani tady není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti tovární
dělnice Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se ujme její dcerky
Cosette. Společně s ní pak utíká do anonymity francouzské metropole. Tam na ně po
pár letech klidu čeká kromě Javerta i další nebezpečí – ulice bobtnající revolucí,
kterou připravují mladí kluci. Jeden z nich, Marius, se při letmém setkání zamiluje do
dospívající Cosette a ta jeho city opětuje. Kvůli své dceři a jejímu štěstí se Valjean
rozhodne riskovat, dokonce se vydá na barikády v předvečer rozhodujícího souboje
mezi revolucionáři a armádou, aby z předem prohrané bitvy zachránil Mariáše. Na
místě, kde historie napsala jednu ze svých krvavých kapitol, se zároveň odehraje
finální souboj mezi ním a Javertem.
Muzikál USA

Premiéra 3. 1. 2013
157 minut

Vstup na toto představení je zdarma!

Pravidelné promítání filmových představení začne ve čtvrtek
5. září 2013.

Na snímku vlevo Russell Crowe jako Javert, vpravo Hugh Jackman jako Jean
Valjean
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ZŠ Doubravice nad Svitavou pomáhá
Naše škola se zapojila do sběru víček od PET lahví. Ze záměru
čistě ekologického s finanční odměnou se stal záměr jiný. V médiích
jsme se doslechli o těžce nemocné Michalce z Holešova. Její rodina
uspořádala sbírku právě víček od PET lahví. Za peníze, které za víčka
dostanou, pořídí Michalce zdravotní materiál a speciální pomůcky.
Neváhali jsme a nasbírali jsme asi 50 kg víček. Ve sběru víček budeme i
nadále pokračovat. Pokud se dozvíme o podobné sbírce, určitě se zase
zapojíme.
Eva Němcová /vychovatelka/, foto – Mgr. Ivana Květenská/učitelka/

Děkovný e-mail, který jsme od rodiny Michalky dostali:

Dobrý den,
Moc Vám za víčka děkujeme. Moc nás to potěšilo a jsme rádi, že
jste se s námi zapojili do sbírání. Víček se podařilo nasbírat spoustu a
tak budeme moci Michalce pořídit autosedačku i zdravotní kočárek. A vy
všichni na tom máte také velkou zásluhu!
Sbírka pro Michalku už končí teď do konce dubna, ale pokud
chcete sbírat, dále určitě sbírejte. Na internetu je spousta dalších sbírek
pro další děti na různých místech. A opravdu je to velká pomoc.
Ještě jednou moc děkujeme, fotku přidáme na Michalčiny stránky.
S pozdravem a přáním hezkých dní
rodina Láníková s Michalkou
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TÝDEN ZEMĚ

Mezinárodní Den Země je nejdůležitější svátek, který se váže k ochraně
životního prostředí. Připadá na 22. dubna a slaví se po celém světě. Spojuje lidi
k vytvoření bezpečnějšího a čistšího světa. Je oslavou naší planety Země. I žáci
naší školy věnovali týden od 22. do 26. dubna aktivitám, při kterých si
uvědomovali důležitost ochrany naší Země. V pondělí vše odstartovalo odvozem
starého papíru, další dny pokračovaly v duchu her a úkolů, při kterých si žáci
prohloubili znalosti v oblasti třídění odpadů. Celý týden byl ukončen vycházkou
Mgr. Ivana Květenská
pod názvem VODA.

Den Země – vycházka
Letošní Den Země byl zaměřen na vodu. Páteční vycházka byla tedy po stopách
vody v jejích různých podobách a využívání. Ještě před odchodem do terénu si
žáci prověřovali své znalosti a dovednosti – soutěžili a řešili pracovní listy nebo
hledali rýmy – všechno o vodě a životě v ní a kolem ní. Za krásného počasí se
vydáváme do přírody s ,, pozorovacím batohem“, který skrývá vše potřebné
k bádání, lovení ve vodě, lupy a klíče k určování.
Cesta za vodou má tato zastavení s úkoly a pozorováním:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voda živá

Voda k odpočinku
Voda k práci
Voda zpívá
Voda nebezpečná
Stavba rybníku
Voda pitná

Text: Mgr. Milada Juračková /učitelka/
Foto: Mgr. Ivana Květenská /učitelka/
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Den matek

Rok utekl jako voda a už jsme opět oslavili Den matek besídkou, která se
konala v pátek 10. 5. 2013 ve škole. Děti zpívaly, tancovaly, recitovaly. Na
závěr sklidily veliký potlesk, který si právem zasloužily. Po vystoupení děti
provedly svoje rodiče a příbuzné po škole, ukázaly jim svoji třídu a předaly jim
dárečky, které pro ně připravily.

Mgr. Ivana Květenská

Poděkování
S blížícím se koncem školního roku ředitel Základní školy Doubravice nad Svitavou
děkuje těmto sponzorům, kteří věnovali škole v roce 2013 finanční nebo věcný dar:
pan Vladík
knihy pro mimočítankovou četbu
paní Petresová
pomoc při dokončení a prodeji keramických výrobků
manželé Orlovi
stolní hra
pan Novotný
slevy při nákupu fixů a jejich náplní
pan Míča
finanční dar, kancelářský papír
pan ing. Koupý
osázení truhlíků
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
***************************************************************************

Poděkování
V minulosti každý hospodář pečoval o své pole i krajinu svého domova. V dobách,
kdy poručili větru, dešti – zásahy do krajiny příroda jen ztěžka dodnes rozdýchává.
Proto s radostí přijímám nové hospodáře, kteří zanechávají stopu dalším generacím.
Mé poděkování patří panu Janu Vladíkovi za to:
- že zpustlé smetiště vybudováním rybníčku v Klemově přeměnil v místo klidu,
pohody
- že své dílo citlivě spojil s okolní přírodou
- že svůj rybník neoplotil, ale nabídl lidem k procházkám, k posezení
Pane Vladíku – nemám klobouk, ale ráda bych smekla.
Děkuji Milada Juračková
Vy, kteří nevíte, zajděte se pokochat.
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II. TŘÍDA
Poslední březnový týden byl v naší školce ve znamení stěhování. V rámci projektu
„Bezpečně ve školce – Mravenečci na cestách“ jsme II. třídu vybavili novým nábytkem,
záclonami a spoustou hracích prvků.
Starý nábytek ve třídě byl nahrazen
novým, barevným, na oknech nové záclony,
v odpočinkovém koutku kuchyňka a sedací
souprava. Ve třídě je také koutek, zaměřený na
dopravní výchovu a bezpečnost dětí. Navazuje
na venkovní dopravní hřiště a bude sloužit nejen
naší mateřské škole, ale i dětem ze základní
školy.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní
Holcové, která nám do II. třídy ušila záclony a
obšila molitánky na cvičení a Ing. Koupému za
květinovou výzdobu třídy. Poděkování patří také
našim zaměstnancům, bez jejichž pomoci by se
vše nemohlo uskutečnit.
Po úspěšném dokončení projektu, který
vyhlásilo sdružení MAS Boskovicko
PLUS, jsme obdrželi 80 000,- Kč od SZIF (Státního zemědělského intervenčního
fondu) a 25 000,- Kč od Městyse Doubravice nad Svitavou.
Rekonstrukcí II. třídy byla dokončena celková úprava ve všech třídách i
obou zahradách. Práce pro nás ale nekončí, spousta je jí ještě před námi.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ

********************************************************
Téměř pro polovinu lidí v rámci rozhodnutí v
otázce 2.pilíře 30.6.2013 spadne klec!
Patříte mezi občany, kteří své rozhodnutí nechávají na poslední chvíli?
Nebo jste již rozhodnutí učinili? Jste opravdu přesvědčeni, že
informace, na základě kterých jste se rozhodovali nebo rozhodovat
budete jsou nezávislé a objektivní?
Pokud si nejste stoprocentně jisti a nebo pro nezvratné rozhodnutí
potřebujete více informací pak děláte dobře pakliže vše důsledně
zvážíte a potom teprve učiníte kvalitní fin. rozhodnutí. Zajišťuji
nezávislé a objektivní informace na krátkých schůzkách v tématice
2.pilíře.
Ať se rozhodnete jakkoliv. Buďte si jisti, že jste se rozhodli správně....
kontakt: tel:607 737 026
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MO ČČK a TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou

pořádají
v neděli 2.6. 2013
v 15,00 hod na sokolském hřišti
za nepříznivého počasí v kulturním domě

DEN DĚTÍ

Občerstvení, hry , soutěže

*********************************************************************************

Blahopřejeme

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci červnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
10.6. ŠTOUDKOVÁ Blanka
12.6. VAŠKOVÁ Marie
17.6. MACUROVÁ Eva
18.6. ŠTOUDEK Petr
18.6. CHOVANEC Jan
30.6. ŠTOUDEK Antonín

Klemov č. 347
Dolní č. 188
28. října 315
U Cihelny 365
U Spravedlnosti 354
28. října 315
28. října 230
9. května 323
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INZERCE:
Prodám 2 ks - nové fleecové deky - rozměr 150/100, barva růžová, vínově červená. Cena
90,- Kč /ks. Tel. 739298698
- Prodám 1 ks - dětský spací pytel zateplený od f. Scarlett - barva zelenkavá s motivy
žirafy - nový, nepoužívaný.
Původní cena 420,- Kč/ks, nyní 250,- Kč/ks. Tel. 739298698

- Prodám kočárek - trojkombinaci od f. Růžový panter, barva zelená s bílými
pomněnkami, v dobrém stavu. Cena 700,- Kč.
Tel. 739298698
- Prodám bílou dětskou vaničku s vypouštěcím ventilem. Cena 90,- Tel. 739298698
- Prodám 2 ks dětské pončo - osuška s kapucí s motivem Medvídek Pú. Cena 120,Kč/ks. Tel. 739298698
- Prodám nový kávovar DOLCE GUSTO KRUPS PICCOLO KP 1000E2 (+ 6 kapslí).
Cena 1.500,- Kč. Tel. 739298698
- Prodám dětský dřevěný stůl (59x50 cm, výška 50 cm) + 2ks dřevěných židliček. Vše
IKEA. Používané, ale v dobrém stavu.
Cena za vše 530,- Kč. Tel. 739298698
- Prodám nové nerezové, vodotěsné pánské hodinky zn. ROTAX, modrý ciferník.
Nevhodný dárek. Cena 800,- Kč. Tel. 739298698

************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen

1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
16.6.
22.6.
23.6.
29.6.
30.6.

MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 488 451
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455
516 447 605

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj
pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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Svaz tělesně postižených
V pátek 26. dubna v klubu důchodců v Blansku se uskutečnilo okresní shromáždění Svazu
tělesně postižených (STP). Přítomných 35 delegátů zvolených na výročních členských
schůzích STP zastupovalo 22 organizací z našeho regionu (více než 2500 členů).
Předseda okresního výboru STP vyhodnotil práci devítičlenného výboru za pětileté funkční
období, následovala zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Součástí okresního
shromáždění byla volba nového výboru a revizní komise na dalších pět let. Členka naší
organizace paní Božena Menclerová byla opět zvolena předsedkyní okresní revizní komise.
Přítomní členové zvolili 3 delegáty na krajské shromáždění do Brna a 3 delegáty na sjezd
STP, který se uskuteční 20. 9. – 21. 9. v Praze.
Našeho shromáždění se zúčastnila předsedkyně STP paní Klasnová z Prahy, která nás
v krátkosti seznámila s připravovanými změnami v sociální oblasti týkající se zejména
zdravotně postižených. Přítomným poděkovala za dosavadní práci, popřála hlavně zdraví a
hodně dobrých nápadů pro zdravotní a kulturní vyžití našich členů. Na závěr svého
vystoupení předala naší organizaci ocenění za dlouholetou práci pro zdravotně postižené.
Předsedkyně místní organizace v Rájci-Jestřebí paní Mgr. Miroslava Vašíčková poděkovala
za ocenění s poukázáním na to, že je to zásluha dobré práce celého výboru a také díky našim
sponzorům, kteří finančně nebo dary přispívají na akce, které výbor organizuje. Složení
nového výboru – předseda Mgr. Miroslava Vašíčková, místopředseda Mgr. Jana Schuchová,
hospodaří Lýdie Pokorná, matrikářka Marie Hajdamachová, členové – Jarmila Bartíková,
Božena Němečková, Libuše Vachová, Božena Menclerová, Josef Meluzín, Antonín Hříbal,
Marta Michálková, Jarmila Pražáková.
Výboru místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí ocenění z Prahy právem
náleží! Obzvláště předsedkyni p. Vašíčkové, která svými výbornými organizačními
schopnostmi dovede perfektně vést 320 členů organizace STP k různým zajímavým
aktivitám, např. organizuje besedy na různá témata, soutěže vědomostní, sportovní,
gastronomické, zábavné a jiné.
Výbor MO STP Rájec-Jestřebí
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc červen
určený i pro veřejnost

5.6. – Návštěva nových prostor Zlaté zastávky
a výstup na Alexandrovku
12.6. – Turnaj hry petang
19.6. – Vycházka do okolí Boskovic

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz zdobení
triček, tašek
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